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Colorați-vă universul cu lumină
Kitul pentru extinderea experienței Philips Hue LightStrips îți permite să te bucuri de un iluminat ideal cu ajutorul

smartphone-ului sau dispozitivelor. Dai o nouă dimensiune caracteristicilor arhitecturale sau pur și simplu le

poziționezi în spatele obiectelor. Îndoaie, ajustează, curbează; totul depinde de tine.

Conectivitate fără fir
Control de pe dispozitive mobile cu iOS și Android

Întotdeauna la curent

Conectează până la 50 de becuri și lămpi

Potrivește lumina cu momentul în care te afli
Creează setări de lumină în funcție de fotografia ta preferată

Folosește luminile pentru a te ajuta să adormi

Bucură-te de efecte de lumină dinamice sincronizate cu momentele tale

Programează luminile să se aprindă și să se stingă atunci când nu ești acasă

Se potrivește perfect oricărui interior
Flexibilitate absolută de plasare

Ușor de tăiat. Pentru libertate absolută

Creeați ambianță cu lumină colorată

Cantitatea ideală de lumină
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Repere
Control de pe dispozitive mobile

Trebuie doar să sincronizezi lămpile cu consola

Philips Hue și poți controla wireless luminile

de oriunde din casă. Indiferent că te

afli în sufragerie, în bucătărie sau în dormitor,

dispozitivul tău mobil te poate ajuta să

controlezi orice lampă conectată la consolă.

Siguranță și securitate la tine acasă

Dă impresia că ești acasă atunci când, de fapt,

nu ești. Programează alarme sau folosește

cronometre pentru a aprinde sau a stinge

luminile la ore fixe sau aleatorii. Cu acces

online, poți controla sistemul de iluminat din

casă direct prin aplicația de pe dispozitivul

mobil. Activează împrejmuirea digitală din

aplicație și lămpile tale se aprind sau se sting

automat atunci când intri sau să ieși din casă.

Confortabil și liniștitor - oriunde te-ai afla.

Creează-ți propriile setări de lumină

Folosește-ți fotografia preferată pentru a

genera scena de culoare perfectă pentru ocazii

speciale. Întoarce-te în timp și retrăiește acele

momente prin încărcarea propriei fotografii și

reglarea luminilor în funcție de aceasta.

Adaugă până la 50 de lumini pentru fiecare

setare și amintirile prind din nou viață, printr-o

simplă atingere.

Funcție Timer

Funcția de cronometru îți permite nu doar să

presetezi ora la care se pornește produsul

Philips Hue – pentru lumină, atunci când

sosești acasă seara. De asemenea, îți permite

să schimbi treptat luminile în timp. Utilizează

această funcție pentru a transforma produsul

Philips Hue într-o lumină de trezire.

Presetează o intensitate treptată a

luminozității, pentru a te trezi într-un mod

delicat, comparativ cu alarma agresivă a unui

ceas deșteptător convențional. Noaptea, poți
preseta cronometrul să stingă luminile treptat,

pentru a te ajuta să adormi într-un mod natural.

Dinamica luminii

Ecosistemul Hue este complet deschis pentru

dezvoltatori. Există un număr tot mai mare de

aplicații în curs de dezvoltare pentru Hue în

cadrul acestei comunități. Acest lucru a rezultat

în scheme de iluminare creative și dinamice,

dând naștere posibilității de sincronizare a

luminilor cu muzica ta preferată, pentru

petreceri de neuitat.

Se atașează la orice suprafață solidă

Îndoaie, ajustează și fixează Friends of Hue

LightStrips pentru a evidenția obiecte de

mobilier și a crea efecte de lumină complete și

noi. Mulțumită benzii adezive încorporate a

Friends of Hue LightStrips, produsul poate fi

amplasat cu ușurință oriunde și pe orice obiect

de mobilier.

Dimensionat

Produsul Philips Hue LightStrips îți oferă

libertate absolută când vine vorba de designul

pentru iluminatul locuinței. Pentru mai mult

confort, benzile flexibile de 2 metri sunt

marcate pentru decupare, astfel încât să le poți
tăia cu ușurință în funcție de preferințe.

Până la 16 milioane de culori

Dintre cele 16 milioane de culori poți alege

culoarea potrivită momentului. Accentuează-ți
casa. Adaugă o pată de culoare spațiilor

preferate. Sau inundă-ți pereții într-o mare de

nuanțe de lumină.
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Specificaţii
Design și finisaj
Material: materiale sintetice

Culoare: transparent

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
Intensitate luminoasă reglabilă

LED integrat

Schimbarea culorii (LED)

Adaptor pentru alimentare inclus

Efect de lumină difuză

ZigBee Light Link

FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără

bătăi de cap)

Dimensiunile și greutatea produsului
Înălțime: 1,1 cm

Lungime: 200 cm

Lățime: 0,3 cm

Greutate netă: 0,260 kg

Specificații tehnice
Alimentare de la rețea: 230 V, 50 - 60 Hz

Număr de becuri: 1

Puterea becului inclus: 12 W

Putere maximă a becului de înlocuire: 12 W

Flux luminos total al instalației de iluminat:

120 lm

Instalație de iluminat cu intensitate variabilă

LED

Cod IP: IP20, protecție împotriva corpurilor mai

mari de 12,5 mm, fără protecție împotriva apei

Clasa de protecție: II - izolație dublă

Service
Garanție: 2 ani

Dimensiunile și greutatea ambalajului
Înălțime: 6,6 cm

Lungime: 25,9 cm

Lățime: 16,1 cm

Greutate: 0,580 kg

Diverse
Concepută special pentru: Cameră de zi și

dormitor, Bucătărie

Stil: Expresiv

Tip: Lumină indirectă
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